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zpravodaj
Jaro přeje pohybu.
Zatímco turisté vyrazili do lesa (Pochod
Vidrholec), fotbalisté
bojovali o mistrovské
body. Špunti FK Klánovice doslova drtili
své soupeře.

V tomto
čísle najdete:

- Běh naděje: Klánovice
proti rakovině!



- Den matek
v KC Beseda



- Blíží se eurovolby.
Komu dáte hlas?



- Přijede Blue Effect,
stará dobrá kapela



- Výzva třem zastupitelům:
Dělejte, co jste slíbili!



- Uklízeli jsme
Klánovický les



- Nejmladší fotbalisté
a jejich trenérky



- Podpořte referendum
o golfovém hřišti!

ZDARMA



Ředitel klánovické
školy Michal Černý
ve svém sloupku
píše o Žákovské vědecké konferenci.
Odborná porota nejlépe ocenila Kláru
Bartovičovou z 5.B
(na snímku).
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Editorial

Příliš horké jaro
Vážení a milí spoluobčané!
Nesdělím nic nového, když napíšu, že v takzvané
golfové válce jde do tuhého. O kus dál si můžete přečíst stanoviska a výzvy, které se zmíněným tématem
souvisí. Říkám si, jak by bylo všechno jednoduché,
kdyby veřejně angažovaní lidé drželi stoprocentně
slovo. Ve skutečnosti je to mnohem složitější a tentokrát nejde jen o stromy a lesní pozemky, ale také o to,
jak si vážíme demokracie.
Jiří Karban

Událost měsíce

Běh naděje (dříve Terryho Foxe):
Klánovice proti rakovině
V sobotu 16. května se bude v Klánovicích konat druhý ročník Běhu naděje. Tato dobročinná sportovně – společenská akce navazuje na velmi úspěšný
Běh Terryho Foxe, který byl v loňském roce v ČR zrušen. S osmi předchozími Běhy TF je tedy tento už
jubilejní, desátý. Klánovice tradičně patří mezi nejlepší běhy jak počtem běžců, tak množstvím vybraných
peněz. V loňském roce to ovšem bylo trochu méně,
17 166 Kč, v celé republice 710 000 Kč. Protože šlo
o první Běh naděje, zřejmě měli lidé určité pochyby.
Všechny peníze ale šly tam, kam opravdu měly jít,
tentokrát na výzkum a léčbu karcinomu prostaty.
Přijďte si tedy zasportovat a podpořit výzkum rakoviny, nemoci, která zasahuje do života mnoha lidí.
Letos už bohužel bez každoročního startéra a organizátora Karla Kinšta. Právě jeho nedávno zmohla zákeřná nemoc, proti které bojoval.
Akce bude opět odstartována od klánovické
školy. Zápisy začínají od 8.30 hodin, samotné běhy
od 10 hodin. Na své si přijdou běžci, cyklisté, chodci,
rodiče s kočárky i lidé s pejsky. Opět budou připraveny
různé trasy. Můžete se těšit také na bohatý doprovodný program s hudbou.
Za organizační výbor Jolana Fuchsová

Klánovické střípky

Sbírají se podpisy pro referendum
o výstavbě golfového hřiště
Pod tlakem událostí na místní politické scéně se
skupina nelhostejných občanů rozhodla požádat občany Klánovic o souhlas s vyhlášením referenda, které
souvisí s osudem velké části Klánovického lesa.
Prohlášení přípravného výboru zveřejňujeme
v bloku „Názory, stanoviska, vzkazy…“.
(KZ)
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Den matek v KC Beseda
Mateřské centrum (MC) Klánovice-Šestajovice pořádá
v neděli 10. května (od 15.30 h) Den matek.
V Kulturním centru Beseda bude připravena výtvarná
dílnička – výroba dárečků pro maminky (15.30-16 h), dále
se můžete těšit na vystoupení Šikulků z kroužků MC
a na rodinné představení s loutkami – Pohádku pro malá
kůzlátka. Akci podporuje MČ Praha – Klánovice. Informace
a místenky: MC Šestajovice (po-čt, 8-9 h), tel. 604 315 231.

(JD)

Petr Kubíček rezignoval
V pátek 27. 3. rezignoval na místo v zastupitelstvu
Petr Kubíček, který mezi devíti volenými zástupci reprezentoval ČSSD. Nahradil ho jeho stranický kolega
Václav Švec. V komunálních volbách 2006 získali sociální demokraté v Klánovicích 8,8 % hlasů, přičemž
Kubíčka volilo 298 lidí, zatímco Švece 147.
Stručné stanovisko bývalého zastupitele najdete
v bloku „Názory, stanoviska, vzkazy…“
(JK)

Eurovolby se blíží
Ve dnech 5. a 6. června se konají volby do Evropského parlamentu. Klánovičáci najdou volební místnosti
v budově Masarykovy základní školy (úřední oznámení
o volbách zveřejňujeme v bloku Informace Úřadu
městské části). Takzvané eurovolby patří k méně oblíbeným, podle některých odhadů by se jich měla zúčastnit asi třetina voličů. Před pěti lety byla volební účast
u nás v Klánovicích 43,74 %. Nejvíc hlasů tehdy získaly: ODS (43,98 %), SNK-ED (18,29 %), KSČM
(7,91 %), ČSSD (6,68 %), Hnutí Nezávislí (6,06 %),
KDU-ČSL (5,54 %). Jak se od léta 2004 změnily voličské sympatie, to budeme vědět zhruba za měsíc.
(JK)

Zbavte se nebezpečných věcí!
V úterý 12. května se uskuteční sběr nebezpečného odpadu. Můžete ho odkládat na třech místech:
ul. Votavova (u nákupního střediska) 17.40-18 h, Krovova (v horní části u restaurace) 18.10-18.30 h, Přimské náměstí (autobusová zastávka) 18.40-19 h. Obsluze sběrového vozidla předávejte: barvy, baterie
(včetně olověných akumulátorů), čistící prostředky, fotochemikálie, hydroxidy, chemikálie, kosmetiku, kyseliny, léky, lepidla, nádobky od sprejů, motorové oleje,
pesticidy, rozpouštědla, teploměry, tuky, výbojky a zářivky.
(AJ)

Kontejnery na objemný odpad
Jarní až letní počasí je příjemnou pobídkou k úklidu.
V sobotu 16. května (9-13 h) budou na třech místech
přistaveny kontejnery na objemný odpad: Všestarská
(u transformátoru, křižovatka s ul. Krovova), Přimské
náměstí, Aranžerská (křižovatka s ulicí Nové dvory).
(AJ)
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Blue Effect v KC Beseda
Slavná rocková formace
s kytaristou Radimem Hladíkem (opravdovým mistrem
svého oboru) bude koncertovat v Klánovicích. Její vystoupení v KCB je naplánováno na pátek 15. května
od 19 hodin.
Kapela Blue Effect rozhodně nepatří do starého železa. Vždyť nedávno získala
cenu Akademie populární
hudby „Anděl 2008“ v kategorii Nejlepší DVD. Zdá se, že v nové sestavě oslovuje
vícegenerační publikum.
(JK)

Fotbalová šuškanda
Jak už bývá v Klánovicích zvykem, téměř každá
změna vyvolává nejrůznější spekulace. Nejinak tomu
bylo i poté, co jsme v minulém vydání KZ zveřejnili informaci o nově zvoleném výboru FK. Není tedy pravda,
že by se bývalý předseda fotbalistů s někým pohádal
a proto odešel z vedení klubu. Naopak! Michal Fuchs
nadále pracuje pro klánovický fotbal. Stále trénuje tým
dorostenců, což (jak zasvěcení vědí) je úkol z nejnáročnějších. „Bylo to čistě jeho rozhodnutí. O odchodu
a ´omlazení´ výboru přemýšlel už delší dobu. Letos je
to dvacet let, co se této činnosti věnuje a jelikož mu děti
odrostly, tak chtěl předat štafetu někomu jinému a trochu si odpočinout,“ sdělila KZ Alena Royston, členka
výboru FK Klánovice a trenérka nejmladších fotbalistů.
(JK)

Super akce pro děti:
Klánovické jarní kolo 2009
Pokud patříte mezi příznivce cyklisticky, kol, koleček
a pohybu vůbec, měli byste už nyní zaškrtnout v diáři datum 6. června. Doufejme, že slunečná sobota bude tím nejvhodnějším dnem pro jubilejní desátý ročník Klánovického
jarního kola, na které vás zve cyklistický specialista Martin
Wagner s týmem nadšenců – dobrovolníků. Start akce
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v Blešnovské (č.766), od 13.30-14.30 h, cíl tamtéž. Akce
je určena hlavně pro děti do 12 let. Kluci a holky do 10 let
nechť přijedou v doprovodu rodičů. Přilby jsou samozřejmě povinné. Děti obdrží účastnický list a čeká je i odměna. Na lesním okruhu budou připraveny průjezdní kontroly
a soutěže.

(KZ)

Stalo se

Husákovi potomci
V pátek 27. března patřilo klánovické kino Husákovým
dětem a jejich vzpomínkám, písničkám, básničkám – a traumatům. Někteří přišli v pionýrském, jiní ve svazáckém či
jen tak prostě oděni, aby si připomněli své neuvěřitelné dět-
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ství a mládí v časech normalizace. Slovem i obrazem vyvstávaly před přítomnými přízraky tehdejší doby, ať už to
byl pan Vajíčko, jenž ukázal, co měla Žena za pultem
pod pultem, Dean Reed, který roztančil celý Karl-MarxStadt, či sovětský agronom, jemuž se podařilo rozdojit
kozla. Za dobrou práci hrála zábavová skupina Plechor
Kavaleriator, garmoškové duo Rudá Soňa i Čornaja ptíca či vojenská kapela Alexandrovci ze Šestajovic.
Pod dojmem z programu si někteří diváci dali závazek,
že si budou dopisovat s ghanským pionýrem a překročí plán až o 15 % i v živočišné výrobě. Tímto děkujeme všem pokrokovým spoluobčanům, kteří svou čestnou a obětavou prací přispěli ke zdárnému průběhu večera v našem krásném domě kultury a oddechu.
Jan Nejedlý / Foto Tomáš Hradecký

Turistická pohoda
O prvním dubnovém víkendu (4.4.) se v krásném
prostředí Klánovického lesa uskutečnil 3. ročník turistického pochodu VIDRHOLEC. Na trasách 7, 10, 14,
20 a 32 km pochodovalo 202 turistů a na 12-ti kilometrové cyklotrase jelo klánovický okruh 11 cyklistů.
Účastníci si to v nádherném slunečném počasí
opravdu užili. Organizátoři pochodu děkují všem, kteří
se na zdárném průběhu této každoroční turistické akce
podíleli. Zdrávi došli!
(KZ)
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Jarní úklid lesa
Občanské sdružení za Klánovický les (OSZKL)
ve spolupráci s MČ Klánovice organizovalo jako každoročně úklid lesa. V sobotu 18.4. se zúčastnilo úklidu
podél Blešnovské, Lovčické, Všestarské asi 30 lidí
(o týden později, tedy po uzávěrce tohoto vydání KZ,
se konala další brigáda podél Mechovky). Úklid lesa
organizujeme již čtvrtý rok. Ačkoliv se z počátku zdálo,
že les je poměrně čistý, narazili jsme na několik starších skládek a dokonce i vyhozené části nábytku.
Těžko se dá pochopit, že někteří lidé místo do popelnic
nebo kontejnerů přistavených MČ odpad vyvážejí do lesa.
Pokud někdo neví, kam s nepříjemným odpa-
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dem, který se nevejde do popelnic, pak les není to
pravé místo. Pravé místo je Sběrný dvůr hl. m. Prahy,
Chvalkovická 3, Praha 20 – Horní Počernice, tel.281
924 959, kde můžete odpad odložit zdarma. Na větší
odpad MČ nabízí přistavení kontejnerů dle potřeby
za rozumnou cenu.
Závěrem bych rád poděkoval za dobrou organizaci
paní Vlnové, Hrabalové a Janouškové. Dík patří samozřejmě i všem, kteří obětovali svůj čas, pohodlí
a podíleli se na vyčištění uvedených částí lesa.
Boris Procházka, OSZKL

Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
nebudu Vás unavovat myšlenkovou poutí Velikonoc.
Jejich námět, alespoň v křesťanství, je jasný: Vezmi
svůj kříž a následuj mne. Důležité je to svůj. O svátcích zmrtvýchvstání, či chcete-li, probuzení jara,
jsem se, krom jiného, zamýšlel nad stavem naší
místní komunity a nad svým vztahem k ní.
Za uplynulá tři léta bylo vyřčeno mnohé, ale ze skutečného, reálného pohledu, málo co konstruktivního.
Bylo publikováno mnoho dohadů, podezření a také spolehnutí se na někoho třetího. Ve víru verbálního souboje se ztratila zcela obecná skutečnost: radnice je radnicí všech, je tedy povinna jednat se všemi a to stejně. Není rozdílu, pokud není jedna strana vymezena
jakýmkoliv nestranným výrokem, tím míním soudu.
Naše komunita není jenom několik čtverečních kilometrů Vidrholce ale také, o něco méně, plochy prostředí Vás lidí a všeho toho, co to podmiňuje – Vaše
domovy, místní infrastruktura. O fyzickém stavu obce
není třeba pochybovat – je stagnující, nad stavem našich ego je potřeba uvažovat. Jak? Ve smyslu, co doopravdy chceme, o čem se můžeme dohodnout, kde
jsou skutečné mantinely a kde je třeba hledat body
spolupráce. Co je reálné vyřešit a o jaké normy se můžeme opřít.
V kauze, která námi již dlouhodobě hýbe, a prakticky téměř paralyzuje řízení obce, jsou dva nesporné
momenty: šetření EIA a smlouva o smlouvě budoucí
mezi Lesy ČR a FGRP. Smlouvou Lesy ČR změnily
svůj, kdysi pozitivní, vztah k přání občanů Klánovic
a MČ může tak jediné – trvat na řádném průběhu šetření EIA a jeho důsledné kontrole v praxi. Ostatní je
věcí občanských sdružení, která se celkem úspěšně
doplňují ve snaze vzájemného blokování místního dění.
Bohužel, za dlouhé tři roky, nikdo nepřišel s iniciativou
majetkoprávního vyrovnání s FGRP v Klánovickém lese
(objekt klubovny a cca 3 ha plochy), tím méně s konkurenčním projektem k využití nemovitostí – ne systém
únor rudý.
Čas vzájemného pošťuchování již končí, je třeba
jednat rovnoprávně. Je třeba si uvědomit, že politika
je uměním možného, toť vše.

S poděkováním za přečtení
Jaroslav Losert
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Sdělení místostarosty

Čas pro Zelené!
Koncem března našli klánovičtí občané ve svých
schránkách již třetí místní periodikum nazvané Čas pro
Klánovice (ČPK), jehož vydavatelem je ústředí Strany
zelených (SZ). Jeho hned na úvod deklarovanou ambicí je údajně „podávat informace pokud možno nezkreslené“. Po seznámení se s obsahem prvního čísla
je však nutno konstatovat, že tato ambice zůstává
z větší části nenaplněna. Tak například v nosném
článku čísla nazvaném dramaticky „Začíná drancování
Klánovic ?“ (autorem je dr. Maiello) je opět realita posouvána či pootáčena do pozice více vyhovujícím zájmům autora, jednoho ze zastupitelů či vydavatele:
1./ Není pravdou, že zastupitelstvo nominovalo Petra
Šafránka na „jakéhosi rozpracovatele koncepce“.
Pan starosta pouze přijal nabídku jmenovaného,
aby se stal jedním z jeho konzultantů pro tuto oblast. Zastupitelstvo (ani „tzv. nová koalice“) o tomto
vůbec nehlasovalo.
2./ Zastupitelstvo souhlasilo s tím, že je možné dále
jednat se zájemcem, který nabídl historicky nejvyšší cenu za objekt tzv. Švestkovy vily ve výši
10 mil. Kč. Vila je zatížena třemi nájemními smlouvami na dobu neurčitou s regulovaným nájemným
a navíc ve stavu vyžadujícím rekonstrukci. Pro zájemce o posouzení toho, co pan Maiello nazývá
„drancováním“, doporučuji alespoň zevní prohlídku
tohoto objektu, který se nachází na adrese V Pátém
211 v úseku mezi ulicemi Smiřická a Habrovská
(u trati) a případné porovnání s cenami jiných podobných nemovitostí v Klánovicích.
3. / Pracovní skupina pro přípravu návrhu pro rozhodnutí zastupitelstva ve věci golf má za úkol posoudit nový návrh na vybudování devítijamkového golfového hřiště umístěného v podstatě podél trati
mezi objektem čistírny odpadních vod a usedlostí
Nové Dvory, vyjasnit případné rozpory a připravit
pro zastupitelstvo příslušný materiál (více k tomu
na jiném místě).
Po posouzení prvního čísla ČPK můžeme uzavřít,
že skrytým cílem tohoto periodika je mimo jiné zřejmě
spíše zahladit nepříznivý dojem, který zůstává po více
než dvouletém starostování Ladislava Hrabala (SZ),
a to především vytvářením umělých představ o jiných
důvodech jeho odvolání, než těch skutečných (viz i vložené stanovisko ZO SZ) či prezentováním jeho osoby
způsobem vylepšujícím jeho politickou image.

David Dušek

Klánovická Sophiina volba?
Zásadní klánovická politická otázka uplynulých čtyř
let – spor o výstavbu golfového hřiště - doznala v průběhu tohoto volebního období určitého posunu nejméně ve dvou rovinách:
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a) Vlastník, resp. správce předmětných pozemků Lesy ČR, s.p. uzavřel smlouvu o budoucí smlouvě
nájemní se společností Forest Golf Resort Praha,
a.s. (FGRP). Tím se tento státní podnik definitivně
přiklonil na stranu investora a opustil předchozím
jeho vedením deklarovanou, nikoliv však právně
vynutitelnou, vstřícnost vůči rozhodnutím klánovického zastupitelstva. V důsledku toho Městská část
ztratila dosavadní faktickou možnost vybudování
golfu zcela znemožnit.
b) Ani za více než tři roky se nepodařilo řádně projednat a natož schválit pražským městským zastupitelstvem námi navrhovanou změnu územního
plánu v dané lokalitě, která by znamenala zrušení
ploch SO2, určených mj. pro výstavbu golfu v Klánovickém lese. Naopak je, i kvůli politickému složení
tohoto orgánu, stále více zřejmé, že náš návrh je
na odstavné a velmi pravděpodobně slepé koleji.
Územní plán tak stále platí ve své původní podobě,
se zakreslenými plochami SO2 mezi tratí a ulicemi
Blešnovská a Lovčická. Klánovice navíc ztratily
zčásti kvůli neobratnosti svého představitele dosavadní přízeň a z bývalého favorita se stal „ten
(před)poslední v řadě“. Tento stav nedokázali klánovičtí zastupitelé, ale ani občané a jejich sdružení
změnit.
Za této situace je zastupitelstvu předložen návrh na kompromisní úpravu tohoto původního návrhu na změnu územního plánu, která by redukovala stávající plochy SO2 na necelý prostor mezi
tratí a spojnicí ulice Nové Dvory se stejnojmennou
usedlostí v lese. Pokud by byla tato varianta pražským
zastupitelstvem schválena, podstatně by to omezilo
případné využití předmětného lesního prostoru pro vybudování sportovního areálu. O tom, zda bude v této
zmenšené lokalitě golf nebo ne, by se rozhodlo
v územním a stavebním řízení včetně tzv. procesu EIA,
kde mohou být relevantním způsobem uplatněny
všechny námitky zúčastněných subjektů. Zastupitelstvo je tedy postaveno před rozhodnutí o tom, zda je
rozumné tento návrh, který by eventuelně po provedených správních řízeních včetně možnosti následného
soudního přezkumu případně umožňoval tzv. malý golf,
ihned odmítnout nebo připustit jeho projednání. Podle
současně představeného posledního návrhu hřiště,
který nazývám „Golf zahnaný do kouta lesa“ má být těžiště
případného hřiště v oblasti mezi spojnicí ulice Axmanova
a hájovnou u podjezdu (6 jamek). Tuto spojnici přesahují cvičná louka v blízkosti golfové klubovny a 3 jamky
u usedlosti Nové Dvory. Zbývající část lesa (a lesní
cesty) zůstává tímto návrhem nedotčena.
Je zcela jasné, že pokud připustíme rozhodování o této věci, bude to nesmírně obtížné. Jako
u všech důležitých rozhodnutí v životě, i v tomto
případě bude nutno srovnat pozitiva a negativa
a vyjít z volebního programu, který pro každého zastupitele představuje vlastně smlouvu s voliči. Nejúspěšnější volební strana Volba pro Klánovice, za kte-
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rou jsem kandidoval, ve svém programu uvádí tyto
hlavní priority:
A. Dokončíme všechny potřebné rekonstrukce školních budov, školy se stanou „výkladní skříní obce“
B. Rozšíříme kamerový systém, podpoříme vznik integrované stanice městské policie a dobrovolných
hasičů
C. Pokusíme se do roku 2010 dokončit rekonstrukci
celé klánovické uliční sítě včetně rekonstrukce dešťové kanalizace
D. Prosadíme protihlukovou ochranu území Klánovic
E. Zabráníme výstavbě golfového hřiště na úkor Klánovického lesa
F. Provedeme rekonstrukci staré tělocvičny, zřídíme
Klánovické informační centrum
G. Rozšíříme systém cyklostezek, vybudujeme dráhu
pro in-line bruslení
H. Nejrozsáhlejší dostupná rekonstrukce klánovického
nádraží
I. Výstavba domu seniorů (dům chráněného bydlení)
Po více než dvou letech zjišťujeme, že jednotlivé
priority nebo-li preferované hodnoty volebního programu se nacházejí vlivem „vnějšího politického prostředí“ ve vzájemném konfliktu. Konkrétně dosažení cíle E
znamená ztížení, ale spíše znemožnění, cílů A-C a F-I.
Setrvání na jedné preferované základní hodnotě
znamená tedy v podstatě nedosažení všech zásadních ostatních, a to velmi pravděpodobně v dlouhodobém měřítku (tedy nikoliv jen po zbytek tohoto
volebního období). V takovém případě je nutno velmi
pečlivě vážit jednotlivé zájmy (cíle, preferované hodnoty) a odpovědně posoudit, kterému/kterým z nich
dát přednost. Otázka pro toho, kdo bude rozhodovat
tedy zní takto: je riziko a negativa (resp. jejich neelimitovatelná část) plynoucí z případné realizace malého
golfu, pokud bude v příslušných správních řízeních
připuštěna, pro Klánovice a Klánovický les opravdu tak
zásadní, aby to odůvodnilo a vyvážilo nerealizaci ostatních cílů volebního programu a znamenalo vlastně
ve svých důsledcích další stagnaci Klánovic? A nebo
naopak - je s přihlédnutím ke všem okolnostem skutečně správné nadřadit zájem na nedotknutelnosti této
části Klánovického lesa zájmu na rozvoji Klánovic?
Co je tedy skutečným veřejným zájmem Klánovic a jejich občanů jako celku? Nezáviděníhodné rozhodnutí
blížící se pro mnohého svou podstatou příslovečné
Sophiině volbě....
Jak se v této záležitosti rozhodnu, zatím nevím.
Mohu však Vám, vážení občané, slíbit, že se nenechám
v této věci nikým a ničím ovlivnit. Je jasné, že u některých osob z jedné strany tohoto sporu jde o ekonomické zájmy a naopak u některých osob z druhé strany
o více-méně skrytý osobní zájem na klidu svého obydlí
a nejbližšího okolí. Tuto věc je však třeba posuzovat
komplexně a výlučně z hlediska zájmů obce. Stará
známá zásada „blaho obce (státu) budiž nejvyšším imperativem“ v této cause platí dvojnásobně.
David Dušek
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Informace z Úřadu městské části

Křižovatku Šestajovice – Zeleneč
budeme používat v červnu
Koncem března jsem byl informován dr. Brabencem o odstranění světelné signalizace na křižovatce
silnic II/611 a III/33310. Požádal jsem kolegy starosty
z Šestajovic a Zelenče o informaci v této záležitosti.
Pan starosta Zelenče obratem odpověděl, že důvodem
je výstavba dlouho očekávané kruhové křižovatky
s tím, že je určena objízdná trasa ze Šestajovic přes
Jirny. Průjezd po II/611 směrem na Prahu bude kyvadlový, starosta Šestajovic se za opomenutí omluvil.
Důvod zvoleného dopravního řešení – nutnost přeložky vodoteče, zjistil ing. Šafránek. Požádal jsem Silniční správní úřad Praha 21 o dojednání dopravního
značení také na křižovatce II/12 s III/33310 (v Újezdu
nad Lesy) u kompetentního úřadu Středočeského
kraje. Z celé korespondence vyplynulo, že SSÚ Městského úřadu Brandýs nad Labem - Stará Boleslav považuje z hlediska dopravně-inženýrského rozhodnutí
značení objížďky jako vyhovující, přislíbil však jednání
s MČ Praha 21-Újezd nad Lesy a MČ Praha-Klánovice,
kde bude dojednáno doplnění označení. Skutečná
objížďka je podle předané mapové dokumentace vedena:
Šestajovice, Komenského ulice; Jirny, (II/101); Mstětice; Zeleneč, Bezručova ulice; Horní Počernice. Doba
uzavírky je plánována do začátku června, kdy budeme moci tuto stavbu používat.
Jaroslav Losert
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tarifní pásmo zůstává 1. Tarifní výjimka bude uvedena
na zastávkových jízdních řádech v zastávkách Černý
Most - Šestajovice, U školy a zpět ze zast. Koloděje
(l. 303), resp. Šestajovice, U školy - Jirny, Brandýská.
ÚMČ Praha 21

Vidíte nepořádek?
Zavolejte nám!
Pokud zjistíte, že na některých místech v Klánovicích
je neuklizeno, máte možnost na to okamžitě upozornit.
Telefonovat můžete na tří následující čísla: 281 960 216
(Úřad MČ), 605 272 413 (pan Dobřický), 603 578 405
(pan Huser).

Kancelář pro zemní plyn
Mobilní obchodní kancelář Pražské plynárenské, a.s.
bude přistavena v pondělí 18. května (9.00-11.30 hod)
na parkovišti u Haly starosty Hanzala. Občanům poskytuje mj. zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu, dále změny smluvního vztahu, převzetí
reklamace, výměnu plynoměru a informací o dodávce
zemního plynu. Kontakty: 267 175 174 a 267 175 202.

Servisní prohlídky čerpadel
Upozorňujeme majitele čerpadel na tlakové kanalizaci, že je možné si telefonicky sjednat termín servisní prohlídky s panem Kuncem na tel. 602 658 562.
Není nutné čekat na jeho výzvu. Servisní prohlídka
bude provedena na náklady MČ Praha Klánovice.
Renata Vayhelová

Výluka linek PID 303, 304 a 344
Od 1.4. probíhá výstavba okružní křižovatky na křížení komunikací II/611 a III/33310 v k.ú. Šestajovice.
Z toho důvodu není možné odbočení pro autobusové
linky PID 303, 304 a 344 ze směru od zastávky Sychrov
přímo na Šestajovice, ale je nutné pokračovat přes
výše zmíněnou křižovatku přímo (zde bude provoz
řízen SSZ) a odbočit až na silnici II/101 do Jiren. Proto
dochází z důvodu objízdné trasy k nárůstu jízdních
dob, dočasné změně v zastávkách a tedy i změně
jízdních řádů.
V Jirnech se zřizuje pro všechny linky zastávka
„Jirny, Brandýská“ v Brandýské ulici u křižovatky s ulicí
Pražskou. V každé zastávce „Jirny, zámek“ staví
všechny linky bez ohledu na směr jízdy (takže linky
304 a 344 zastavují v každém směru 2x). V zastávce
„Šestajovice, U školy“ dochází k vzájemné záměně
směrů. Zastávka, která je v trvalém stavu určena
pro směr na Černý Most, bude ve výluce sloužit
pro směr z Černého Mostu a naopak.
Zastávky „Jirny, Brandýská“ a „Jirny, zámek“ jsou
zařazeny do tarifního pásma 1, ale pokud cestující
bude těmito zastávkami projíždět, tak se budou tvářit,
jako by byly v tarifním pásmu B,1 (takže z Šestajovic,
z Kolodějů, apod. na Černý Most cestující pojedou
stále v pásmu B, resp. 0). Pokud bude cestující ve výše
jmenovaných zastávkách vystupovat a nastupovat,

Blahopřání našim jubilantům
V květnu se dožívají významného životního
jubilea tito naši spoluobčané:

Jaroslava Dörflerová
Dagmar Krátká
Helena Kudličková
Stanislava Modráčková
Jana Nývltová
Jaroslava Podubecká
Hana Ziková
Olga Žbánková
Přejeme jim mnoho šťastných let!
Připravila Zuzana Dörflerová
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Už nebude prášit
Jistě vnímáme, že konečně se na našich komunikacích začíná něco dít a věříme, že i tento snímek
(z Medinské ulice) se stane minulostí a promění se
v komunikaci, která bude sloužit a neprášit.
Jaroslav Losert / Foto: autor

Slíbené auto pro hasiče
Dalším příjemným překvapením je dopis 1. náměstka primátora hl. m. Prahy JUDr. Blažka, kterým
slíbil předání třetího zásahového automobilu našemu Sboru dobrovolných hasičů Klánovice. I zde
se jedná o terénní vozidlo z obměny parku Městské
policie hl. m. Prahy, které může sloužit i tam, kde nebude třeba hasební technika. Panu dr. Blažkovi děkujeme za tuto pomoc a také za ocenění zásahů SDH
Klánovice při náročných akcích nejen u nás, ale také
v celé Praze.
Jaroslav Losert

Oznámení o době a místě konání
voleb do Evropského parlamentu
Starosta městské části Praha – Klánovice podle
§32 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského
parlamentu a o změně některých zákonů oznamuje:
1. Volby do Evropského parlamentu (dále jen „EP“)
se uskuteční
dne 5. 6. 2009 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a dne 6. 6. 2009 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb je Masarykova základní
škola, Slavětínská 200.
V okrsku č. 1 - 773 je hlasovací místnost v budově MZŠ v prvním nadzemním podlaží vlevo
pro občany bydlící
od ulic V soudním, Smržovské (hranice okrsků) jižním směrem
V okrsku č. 2 – 774 je hlasovací místnost v budově MZŠ v prvním nadzemním podlaží vlevo
pro občany bydlící od ulic V soudním, Smržovské
(hranice okrsků) severním směrem
3. Hlasovací lístky budou dodány voličům nejpozději
3 dny přede dnem konání voleb a v den voleb všem
okrskovým volebním komisím „dále jen OVK“. Volič,
který hlasuje na voličský průkaz obdrží hlasovací
lístky ve volební místnosti.
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4. Oprávněným voličům bude umožněno hlasování
poté, kdy prokáží svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním
pasem České republiky anebo cestovním průkazem). Volič, který je občanem jiného členského
státu EU, prokáže svou totožnost občanstvím jiného členského státu a že je na území ČR veden
v evidenci obyvatel.
5. Po záznamu ve výpisu ze seznamu pro volby do EP
obdrží volič od OVK prázdnou úřední obálku. Na požádání mu OVK dodá chybějící hlasovací lístky.
6. Volič může požádat ze závažných, zejména
zdravotních důvodů, ÚMČ a ve dnech voleb OVK
o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost,
a to pouze v územním obvodu volebního okrsku,
pro který byla okrsková volební komise zřízena.
V takovém případě OVK vyšle k voliči dva své
členy s přenosnou volební schránkou, úřední
obálkou, hlasovacími lístky a výpisem ze seznamu pro volby do Evropského parlamentu.
Požádat je možno na tel. 281960216 a v průběhu
voleb příslušnou OVK.
Ing. Jaroslav Losert,
starosta městské části Praha – Klánovice

Odstranění stromů
V dubnu letošního roku byly odstraněny tři lípy
v ulici Podlibská. Dle vyjádření odborné firmy ke zdravotnímu stavu a provozní bezpečnosti dřevin ze dne
20. 3. 2009 byly v havarijním stavu; důkazem je následující fotografie. Následně budou pařezy vyfrézovány a vysazeny nové lípy. Je otázkou, v jakém stavu
jsou ostatní lípy, u kterých byly v minulosti koruny zkráceny řezem.
Alena Janoušková

Místní knihovna

Sci-fi a časopisy
Od prvního vydání Lemova Marťana a Bradburyho
Marťanské kroniky již uběhlo šedesát let, a přesto je
sci-fi literatura stále oblíbená. Knihovna získala
darem soubor knih několika autorů, kteří se na tento lite-
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rární žánr soustřeďují, a můžeme vám tedy nabídnout spisovatele, jakými jsou David Weber, Le Guinová, David
Flintuch, Williams Forstchen, C. J. Cherryk, Robert
Silverberg, Frank Herbert, O. S. Card, A. Bester, John
Brunner, Terry Brooks, John Wyndham, P. H. Dick, ale
také Michael Crichton a Isaac Asimov. Z uvedeného
výčtu je patrné, že se jedná o velký soubor, za který
dárcům velice děkujeme, a to také proto, že máme
velmi omezený rozpočet na koupi stále dražších knih.
Knihovna odebírá následující časopisy a na možnost jejich zapůjčení domů vás chceme upozornit.
Automobil, Biblio-časopis pro čtenářskou veřejnost,
Dům a zahrada, Home-průvodce moderním bydlením,
Host-měsíčník pro literaturu, Koktejl, National Geographic
Magazin, Science-věda a technika
Milena Klasová

Deváťačka Katka Müllerová

Knížky i za deset korun
Pokud zavítáte na akci Běh naděje (dříve Terryho
Foxe), který se u nás v Klánovicích koná v sobotu
16. května, budete mít možnost získat starší knihy
v našem malém bazaru. Vyvolávací cena jedné knížky
bude deset korun. Vydělané peníze věnujeme na výzkum
rakoviny.
Jitka Frýdmanová

Školní sloupek

Dvě tváře našich dětí
Závěr posledního březnového týdne v naší škole
byl vskutku bohatý na události. Ve čtvrtek jsme byli
z některých našich dětí nadšeni, v pátek zase z jiných
vyděšeni…
Žákovská vědecká konference, která se konala
ve čtvrtek 26. března, nás rozhodně potěšila a mne
osobně velmi příjemně překvapila. Celkem 27 dětí
ze 4. – 9. tříd si připravilo referáty na dvě základní témata: „Lidské tělo“ a „Vesmír“. Trochu jsme se toho
maratónu obávali, ale nakonec se ukázalo, že zbytečně. Většina referátů byla perfektně připravena,
mnohé byly také velmi vtipné a nápadité. Děti si vynalézavě vyrobily nejrůznější prezentační pomůcky –
od plakátů, přes různé trojrozměrné modely, až
po prezentace v PowerPointu. Podmínkou bylo dodr-

žení maximální délky 10 minut. Takže ty čtyři hodiny
utekly skoro jako voda. Odborná porota, v níž zasedli
dva skuteční vědci z petřínské hvězdárny a planetária
a také dětská lékařka, měla za úkol vybrat tři nejlepší
příspěvky. Úkol to byl nelehký, protože příspěvků zasluhujících ocenění bylo mnohem víc. Nakonec jsme
udělili devět třetích míst a navrch ještě šest čestných
uznání (tedy vlastně míst „čtvrtých“). První cenu (zájezd
do Vídně) si vybojovala Klára Bartovičová z 5.B
za velmi originální příspěvek o předčasně narozených
dětech, druhý se umístil Ondra Bronec ze 7.B s naprosto profesionálním referátem o vzniku a vývoji vesmíru. I o mnohých dalších vystoupeních by se ovšem
dalo hovořit v superlativech. Celou akci zorganizoval
školní parlament pod vedením pana učitele Žáka
a také pro ně mám jen slova uznání. Bylo to prostě vynikající, skvělé, super!
Hned druhý den jsme ovšem dopadli tvrdě na zem.
Jedna dívka se totiž rozhodla, že její osobní problémy za ní vyřeší alkohol a pravděpodobně i jiné
nezdravé látky. Sebrala tedy doma tatínkovi whisku
(kterou si rafinovaně nalila do lahve od limonády),
vzala si „něco na zub“ (respektive pod jazyk) a vyrazila
do školy. Tam ze své lahvičky vesele upíjela a záhy se
začala chovat dosti podivně. I když jsme brzy zasáhli,
její stav se rychle zhoršoval, takže jsme volali nejen
tatínka, ale rovnou i záchranku. Holčičku zachránili,
ostuda z toho ovšem byla pořádná. Nezbývá než doufat, že pohled na zvracející a kvílející spolužačku bude
pro ostatní žáky dostatečně odstrašujícím příkladem.
Soudě podle jejich okamžité reakce, mohlo by to fungovat.
Která tvář klánovických dětí je tedy ta pravá? Jsou
zde nadaní, vtipní a sebevědomí budoucí vědci či manažeři, nebo naopak nezodpovědní nešťastníci a zhýralí chuligáni? Pochopitelně se zde najdou jedni
i druzí, jako všude. Ani růžové, ani černé brýle nejsou
na místě. Pouze omezený člověk vidí jenom jednu
stranu mince…
Michal Černý,
ředitel Masarykovy základní školy Klánovice,
e-mail: cerny@zs-kl.cz

Žákyně 5. třídy Katka Dlouhá

Klánovický zpravodaj

5

XVIII. ročník

Připravuje se

Bezpečné cesty do školy
Masarykova ZŠ předložila žádost o finanční podporu
na realizaci projektu Bezpečné cesty do školy, koordinovaného o.s. Pražské matky a Oživení. Úspěšně se zařadila mezi čtyři (z jedenácti přihlášených pražských
škol), které vybrala pracovní skupina BESIP při MHMP.
Cíle projektu: 1./ Návrh zklidnění dopravy na dopravně exponované Slavětínské, oddělující obě školní
budovy, omezení dopravy autem do školy. 2./ Zlepšení
podmínek pro bezpečnou cestu do školy pěšky
a na kole. 3./ Vznik přepravního plánu školy. 4./ Zapojení dětí ze ZŠ, MŠ, rodičů, co nejširší klánovické
komunity (občanských sdružení). 5. / Výchova k občanským kompetencím, zdravému životnímu stylu,
ekologii (tradice tématických soutěží).
Každý žák školy obdrží mapku jejího okolí, kam
s pomocí rodičů zakreslí cesty, kudy chodí do školy
a vyznačí místa, kde se cítí nebezpečně. Současně
vyplní dotazník, kde vysvětlí, proč jsou místa nebezpečná a mohou případně navrhnout, jak situaci zlepšit.
Děti pak zpracují mapky do třídních map a poté vytvoří
jednu školní mapu, která obsahuje souhrn tras
do školy a seznam nebezpečných míst, včetně jejich
popisu. Tyto výstupy slouží jako podklad pro projektanta, který zpracuje dopravní studii navrhující řešení
nebezpečných nebo bariérových úseků. Studie je posléze předána Magistrátu hl. m. Prahy a městské části
jako podklad pro úpravy dopravního prostoru. Výsledky mapování budou také využity při zpracování
školního plánu mobility – dlouhodobé strategie školy
zaměřené na bezpečné a bezbariérové cesty do školy
a podporu ekologicky šetrného dopravování do školy.
Ve škole proběhne „Den dopravy bez aut“, bude
uspořádán cyklistický výlet, jízda zručnosti, blokový
projektový týden, škola se zapojí do Dopravní soutěže
mladých cyklistů, pro školku zorganizuje „Den dopravy“ atd. Školní parlament se bude aktivně podílet
na všech fázích projektu. Koordinátotem projektu je
Mgr. Hloušková (cathlyn@centrum.cz). Je-li někdo
z vás profesně blízko k uvedené tematice a rád by spolupracoval, přivítáme ho rádi v pracovní skupině. Více
informací najdete na stránkách www.prazskematky.cz
a www.oziveni.cz. Těšíme se na spolupráci, máte-li již
nyní náměty, napište nám. O vývoji projektu budeme
pravidelně informovat na www.zs-kl.cz, www.msklanovice.cz, www.praha-klanovice.cz a v Klánovickém
zpravodaji.
Za pracovní skupinu Jana Martinová,
(e-mail: jan.martin@iex.cz)

Mateřské centrum

Semináře pro rodiče
Mateřské centrum Klánovice/Šestajovice vás zve
na dva zajímavé semináře.
19. 5 - POHYB JE RADOST,
(rozvoj jemné a hrubé motoriky)
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26. 5 - MYSLÍM, TEDY JSEM,
(rozvoj myšlení a komunikace)
Konají se vždy od 15,30 do 17 hod v klubovně MC
Klánovice, ulice Ke Znaku.
Cena jednotlivého semináře je 180,- Kč. Přednáší
Mgr. Berta Burkoňová, speciální pedagog. Přihlášky
posílejte na berta@burkon.cz
Jitka Dlasková

Spolky

Modeláři, modelářky,
modelářčata z Klánovic!
Naše báječné létající stroje jsou rok od roku větší
a plácky na kraji polí už pro ně nestačí. Chtěli bychom
dát dohromady zájemce o létání s RC modely ze Šestajovic, Klánovic a okolí, se kterými bychom zřídili a provozovali modelářské letiště v Šestajovicích. Letištěm
myslíme louku s udržovanou travnatou dráhou. Pokud
máte zájem, prosíme, přihlaste se a dejte o sobě vědět
na: http://lmk-sestajovice.blogspot.com/.
(PŠ)

Informace od hasičů
Po delší odmlce se připomínají klánovičtí hasiči.
Odmlka neznamená nečinnost. Za uplynulé období se
členové SDH Klánovice zabývali přípravou a údržbou
techniky, výzbrojí a výstrojí. A co je u nás nového?
Dne 23. 3. 2009 předal první náměstek primátora
JUDr. Rudolf Blažek pražským dobrovolným hasičům
dýchací přístroje Dräger. Technická specifikace dýchacího přístroje Dräger, dodaného jednotkám JSDH hl.m.
Prahy: Nosič PA90 Basic (schválení pro použití v hasičské praxi dle ČSN EN 137:2006, část 2): deska z karbonového kompozitu, polstrované ramenní popruhy
a jednoduchý opasek, rychlospojka pro připojení plicní
automatiky na pravém rameni, manometr s integrovanou varovnou píšťalou, přetlaková plicní automatika
PSS-P s držákem na opasek. Karbon-kompozitová tlaková láhev 6,9L/300bar s životností 20 let. Přetlaková
ochranná maska Dräger FPS7000 EPDM s rychloupínáky standardu Dräger/Gallet. Stejné dýchací přístroje
budou používat i jednotky HZS Praha.
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Kulturní centrum Beseda

Vernisáž a Jarmark

Další novinkou je oprava vozidla CAS 32 Tatra 148.
Z dotace ve výši 500.000,-Kč, kterou poskytl Magistrát
hl. m. Prahy na opravu nástavby naší Tatry bylo provedeno: výměna a zvětšení nádrže – nyní má objem
6.600 l vody, oprava čerpadla včetně všech kohoutů,
vývěvy. Doufáme, že v dalších letech budeme moci
za přispění Magistrátu hl. m. Prahy a rozpočtu MČ Klánovice pokračovat v opravách naší techniky. Vždyť
právě provedená oprava na Tatře je první od doby uvedení do provozu, tedy od roku 1985. Druhé vozidlo,
CAS 25 Liaz K, je sice u naší jednotky nové, ale jeho
rok výroby je také 1985. Velitel převzal nové zásahové
oděvy a obuv v počtu 5 kusů, zakoupenou z rozpočtu
Ministerstva vnitra ČR.
Závěrem bych chtěl pozvat případné zájemce o činnost ve Sboru dobrovolných hasičů, případně i ve Výjezdové jednotce, scházíme se každou sobotu od 9.00 hodin
v Hasičské zbrojnici v Medinské ulici.
Při současném teplém a suchém počasí si dovolím
připomenout důležitá tel. čísla na hasiče: Velitel JSDH
Stanislav Huser: 603 578 405, zástupce velitele
Bc. Pavel Jaroš: 607 551 670, strojník Milan Šup:
607 603 814, starosta SDH Václav Musil: 602 333 860.
Případně tísňová linka: 158 či 112.
Pavel Jaroš

Chyť si svou první rybu!
Co chystají na měsíc květen vyznavači Petrova
cechu? Přijměte pozvání na již tradiční akce Místní
skupiny Českého rybářského svazu.
Na neděli 24. května jsme jako každoročně připravili závody pro děti z Dětského domova a náborovou
akci pro děti nazvanou „Chyť si svou první rybu“.
Rybářské potřeby budou všem zájemcům zapůjčeny.
Začátek je naplánován na 8.00 h.
V sobotu 23. května od sedmé hodiny ranní proběhnou na Placinách závody registrované rybářské
mládeže. Tentýž den od 14 hodin na ně navážou závody
dospělých.
Ať máte chuť se zapojit či jen přihlížet, jste srdečně
zváni. Po oba dny je pro všechny účastníky přichystáno
občerstvení.
Rád bych dále poděkoval MČ Klánovice jménem
naší MS ČRS za udělený grant. Finanční prostředky
budou využity na podporu našeho závodního družstva
i pro nákup cen na závody pro Dětský domov.
Richard Hladík

Vernisáží malířek Olgy Valentové a Terezy Juřinové
byl v prvním dubnovém pátku zahájen cyklus výstav
„Přátelé Hedviky Vilgusové“. Důvodem prezentací děl
výtvarníků z okruhu přátel paní Vilgusové je připomínat ženu, která se značnou měrou podílela na kulturním i občanském rozvoji Klánovic.
Poslední předvelikonoční neděle patřila v KC Beseda
již tradičně Velikonočnímu jarmarku. Krásné počasí,
pestrá nabídka velikonočních symbolů i vůně pečeného krůtího masa, jehož ochutnávka zde probíhala,
přilákala do KC kolem 250 návštěvníků. Ovečka sice
bečela v ohradě osamoceně, dobrou náladu dětí ale
podpořila tradiční pohádka v netradičním podání dětí
z dramatického kroužku při ZŠ Klánovice.
Martina Petráčková

Koncert v parčíku KCB
Po tuhé zimě
prakticky bez sluníčka nám počasí velmi
rychle nabídlo svou
přesně opačnou tvář
a tak začne přibývat
i množství koncertů
v příjemném parčíku
kavárny KC Beseda.
V
neděli
2 4 . k v ě t n a
od 17.00 hodin zde
zahraje multiinstrumentalistka Petra
Šany Šanclová, která se dnes již plně
věnuje své sólové
kariéře. Sama říká:
„Každý nástroj ke
mně promlouvá úplně jinak, a každé smutno i veselo, které se zrovna v mém těle odehrává, si chce poklábosit s jiným nástrojem. Zkrátka, když jsi smutný a hraješ na klavír, je to jiný smutek, než když pískáš na flétnu. Mám trochu smůlu, že ani s jediným nástrojem nebudu nikdy tolik spjatá, jak bych si přála, ale zas mám štěstí v tom, že
si můžu mezi nimi vždycky vybrat.“
Matyáš Nádassy

Prodejní výstava fotografií
V úterý 5. května v 18.00 hodin se uskuteční vernisáž
nové výstavy v prostorách kavárny KC Beseda.
DUOFOTO – Krajiny a akty fotografa Lubomíra Stiburka (nar. 1957) představuje dlouhodobou snahu autora
o výtvarnou kvalitu fotografií. Použitá technologie zpracování zaručuje trvanlivost zvětšenin řádově sto let bez ztráty
kvality. Výstava je prodejní a s autorem je také možno domluvit zhotovení zvětšenin v jiné velikosti a úpravě.
MD

Klánovický zpravodaj

5

XVIII. ročník

Sport

MTBO Klánovice 2009
Vážení čtenáři, jistě je mezi vámi spousta aktivních
sportovců. Dovolujeme si tímto pozvat vás aktivní, ale
i vás méně aktivní na námi připravovaný orientační
závod na horských kolech. Jedná se o akci, která rozšíří sportovní nabídku v našem regionu. Závod bude
využívat prostor Klánovického lesa a zázemí klánovické základní školy. Startujeme v neděli 24. května,
v 11 hodin, takže pokud si chcete zasportovat či porovnat síly s přáteli, neváhejte, další informace můžete
najít na www.triprozdravi.cz. Pro děti máme připravený
dětský program i spoustu cen, tak je rozhodně nenechávejte doma! Pořadatelem je občanské sdružení
Tři pro zdraví, váženými partnery jsou ÚJEZD.net, železářství Klánovice a svíčkárna Rodas. Nebojte se
a přijďte se zúčastnit! V orientačních závodech navíc
platí, že ne vždy vyhrává fyzicky nejzdatnější!
Za OS Tři pro zdraví Ondřej Kočí

Klánovice hrají o postup
A-mužstvo (I.B třída) našich fotbalistů usiluje
o postup do vyšší soutěže. V prvním jarním kole porazilo doma Slovan Bohnice 2:0, čímž si upevnilo vedoucí pozici. Další body přivezlo z hřiště ČAFC, jehož
rezervu udolalo 2:1. Za zbytečnou ztrátu nutno označit domácí plichtu s Hostivaří 1:1. Další zápasy sehrál
klánovický tým na Unionu Žižkov (4:1) a na vlastním
hřišti s Újezdem P-4 (0:0). Úspěšně vykročilo do jara
také B-mužstvo (III. třída), když na domácí půdě vyhrálo nad mužstvem Koloděje B 2:0. Naše rezerva bohužel nestačila na vedoucí tým soutěže Junior C,
s nimž venku prohrála 0:5. V následujícím zápase však
porazila Kolovraty B 1:0. Poté hrála na půdě Újezdu P-4
(5:3) a doma proti béčku Hrdlořez (5:0).
Dorostenci (I.třída) v dramatickém střetnutí zvítězili venku nad Rapidem Malešice 4:3. Velkou pochvalu
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zaslouží také za výsledek v utkání s PSK Union (4:1).
V Třeboradicích naši hráči statečně bojovali, neproměnili jednu tutovku a nakonec odjeli s těsnou prohrou
0:1. Doma hráli se silnou Duklou (0:11), venku s béčkem Kačerova (4:1). Starší žáci (I.třída) si v jarní premiéře přivezli příděl 1:6 ze hřiště Loko Vltavín. Poté
hostili béčko Podolí, s nimž prohráli 1:2 (naši si dali
v poslední minutě vlastní gól). Dále hráli ve Vršovicích
(1:3) a doma s Újezdem n.L. (1:0). Mladší žáci
(II.třída) odstartovali jaro na cholupické půdě, kde podlehli 2:5. Poté hostili druhý celek tabulky Bráník C,
s nimž prohráli 0:1 (gól byl vstřelen po neodpískaném
ofsajdu). V následujícím kole hráli venku s céčkem Podolí (3:0) a o posledním dubnovém víkendu doma přivítali Pragu (3:2). Starší přípravka (II.třída) si nejdřív
dojela pro body na Jižní Město, kde vyhrála nad tamním béčkem 5:1. Ve druhém kole hostila Dubeč
a svého soupeře převálcovala 5:0. Poté hrála venku
s týmem Háje B (2:2) a doma s Rapidem (6:2). Mladší
přípravka (II.třída) v jarní premiéře rozdrtila Satalice
7:1. Stejně úspěšným výsledkem skončilo utkání
v Třeboradicích B. Poté naši kluci hostili Kolovraty (0:7)
a venku bojovali s Xaverovem (4:2). Přátelské utkání
sehrála také stará garda, která porazila Mukařov 4:0.
Vice informací o klánovickém fotbalovém dění najdete
na www.fkklanovice.cz .
Jiří Karban / Foto FK Klánovice

Tři trenérky v přípravce
S Alenou Royston jsme si povídali o trénování mladší
přípravky FK Klánovice. Tato kategorie je rozdělená do tří
skupin: na A, B a Mini. Tři ženy se starají o děti ročníku
2000 a mladší. Právě paní Alena má na starosti áčko.
„Jsou to kluci, jejichž herní projev už je celkem slušný, hráči
spolu umí na hřišti komunikovat, hlídají si pozice, mají prostorové vnímání a chtějí hrát fotbal. Všichni znají pravidla.
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Hrajeme s nimi mistráky, což pro rodiče znamená z každého víkendu jeden den věnovat fotbalu. Kluků, kteří jsou
schopni hrát soutěž je stále nedostatek, momentálně jich
máme jen patnáct, což je při různých nemocech a školách
v přírodě opravdu málo,“ říká trenérka, která si pochvaluje
spolupráci s rodiči. „Je to skvělá parta, rodiče se opravdu
snaží na všechny mistráky chodit, mají zájem o výsledky
a děti svědomitě omlouvají a snaží se podřídit své víkendy
tomu, aby na mistrák jeli. Komunikace a zpětná vazba je
opravdu velmi důležitá a i rodiče to oceňují,“ zdůrazňuje
Alena Royston (na snímku se svým týmem). Jako žena-trenérka je respektovaná nejen dětmi, ale i kolegy. „Kluci se
někdy i chlubí, že mají trenérku. Neměla jsem nejmenší problém ani s dětmi, ani s trenéry jiných klubů, kterých znám
opravdu hodně, jelikož často domlouváme přáteláky a turnaje. Co se týče hry a pravidel fotbalu, rodiče mohou být
klidní. Jak já, tak mé kolegyně se stále něco nového učíme
a snažíme se, aby trénink byl pro děti zajímavý a bavil je.“
Béčko mladší přípravky vede Martina Vodičková. Její
svěřenci na tom ještě nejsou tak dobře, aby mohli hrát
soutěže, tudíž se učí hlavně ovládání míče. Díky přátelským utkáním a turnajům si osvojují orientaci na hřišti
a různé pozice. Podle Aleny Royston jsou i případy, kdy se
děti musí naučit respektovat kolektiv a být disciplinované.
Trenérská práce je v tomto případě spojena s obrovskou trpělivostí. Problémy nastávají například ve chvílích, když se
má hrát utkání a spousta hráčů chybí, rodiče je prostě zapomenou omluvit. „Možná si někteří neuvědomují, že této
činnosti se všichni věnujeme ve volném čase a zcela zadarmo. Organizovat něco, kam vám přijde třetina dětí, je
pak opravdu velmi těžké,“ podotýká Alena Royston. Třetí
skupinu mladší přípravky, už zmiňovanou Mini, tvoří děti
narozené v letech 2003 a 2004. Jejich trenérkou je Alena
Nejedlá. „Tady to ještě není tolik o fotbalu, děti se učí
hlavně kontaktu s míčem a zvykají si na kolektiv. Alena
Nejedlá je profesí učitelka a myslím, že je to ideální volba
k dětem,“ uzavírá Alena Royston.
JK

Děti, pojďte hrát fotbal!
Nábor dětí pro žákovské týmy FK Klánovice se
koná ve dvou termínech. Nejprve v pondělí
11. května a poté ve středu 13. května, vždy
od 16.30 h na klánovickém fotbalovém hřišti. Vítáni
jsou nejen kluci, ale i holky.
(AR)

Názory, stanoviska, vzkazy…

Výzva občanů zastupitelům
Dr. Brabencovi, Dr. Duškovi a ing. Losertovi
Na schůzi místního zastupitelstva dne 16. 3. 2009
hlasovali tito zastupitelé pro návrh předložený místostarostou Dr. Duškem na zřízení „pracovní skupiny“
pro sbližování názorů na výstavbu golfového hřiště
mezi MČ Klánovice a golfovým investorem – společností FGRP. Tento návrh vzešel z diskuse nad podnětem zastupitele za ODS doc. Turka na revokaci
usnesení č. 30/2005, kterým tehdejší zastupitelstvo
vyjádřilo nesouhlas s výstavbou golfového hřiště v Klá-
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novickém lese a podalo i návrh na změnu klasifikace
předmětných lesních pozemků v Územním plánu hl. m.
Prahy z SO2 (umožňující výstavbu golfu) na LR (chránící les v jeho přírodní podobě).
Všichni tři výše uvedení zastupitelé tehdy hlasovali
pro usnesení č. 30/2005. Všichni tři také následně kandidovali na podzim 2006 za volební uskupení, která
explicitně a principiálně odmítla výstavbu golfového
hřiště v Klánovickém lese. Jako noví zastupitelé rozhodnutí z roku 2005 potvrdili usnesením č. 41/2006.
Pro připomenutí:
1) Dr. Brabenec – 360 volebních hlasů.
Volební program KDU-ČSL:
„Vynasnažíme se, aby Klánovice zůstaly klidné a zelené … přičiníme se o to, aby les i ostatní příroda požívaly
nejvyšší ochrany, neboť Klánovický les, jehož symbol
nese i náš znak a prapor, je zřejmě našim nejcennějším
statkem, tím, co Klánovice odlišuje od ostatních městských částí na okrajích Prahy … trváme na zachování
Klánovického lesa v současném rozsahu i pro další
generace, jsme proti jeho kácení v důsledku stavby
golfového hřiště …“
2) Dr. Dušek - 632 hlasů, ing. Losert - 641 hlasů.
Volební program Volby pro Klánovice:
„Klánovický les dělá Klánovice Klánovicemi. Budeme zásadně a jednoznačně hájit zájem na udržení a zvýšení kvality i kvantity Klánovického lesa ... Zabráníme realizaci záměru
výstavby golfového hřiště na úkor Klánovického lesa.“
Ze schváleného zadání je zřejmé, že nově zřízená
tzv. pracovní skupina má připravit půdu pro podporu
výstavby devítijamkového golfového hřiště a vykácení
části Klánovického lesa se všemi průvodními problémy. Zvednutím ruky pro její zřízení tedy uvedení zastupitelé hlasovali v rozporu se svými volebními sliby
a programy svých volebních stran a sdružení!
V minulých volbách byl postoj volebních subjektů
k otázce zachování celistvosti Klánovického lesa klíčový. Občané Klánovic dali svou vůli jednoznačně najevo. Zastupitel je vázán volebními sliby, které byly
základem k jeho zvolení, je to v podstatě čestná
smlouva mezi ním a voliči. Neplnění volebních slibů,
navíc v tak zásadní otázce, je hrubým porušením této
smlouvy. Takto překvapivý obrat rovněž může vzbuzovat pochyby o mravní integritě zastupitelů a o možném
korupčním jednání.
Vyzýváme proto zastupitele Dr. Brabence,
Dr. Duška a ing. Loserta:
a) k důslednému plnění volebních programů,
se kterými byli zvoleni
b) nebo k odstoupení z funkce zastupitele.

V Klánovicích dne 15. dubna 2009
MUDr. Zuzana Brychtová, PhDr. Václav Černý, Ing. Jiří
Dostál, Miloslav Fišera, Ing. Petra Fišerová, Ing. Miloš
Frýdman, Romana Hojná, Ing. Karel Horníček, MUDr. Hana
Karbanová, Ing. Jan Kinšt, Helena Kocourková, Romana
Kubíčková, Doc. Ing. Petr Macháč, CSc., Mgr. Alena Nejedlá,
Jiří Novák, MUDr. Michal Novák, Alexandra Ratajová,
MUDr. Milan Ročeň, Ing. Tomáš Ruda, Kamila Slámová,
Jiří Suchánek, Doc. RNDr. Jaroslava Svobodová, CSc., Blanka
Štálová, Ing. Ivan Utěšil, Karel Vilgus, Ing. Zdeněk Zvoníček
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Referendum v Klánovicích
Na základě podnětů z nejrůznějších kruhů se skupina nelhostejných občanů rozhodla ustavit přípravný
výbor a vypracovala Návrh na konání místního referenda ve smyslu § 10 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu. V těchto dnech probíhá sbírání
podpisů občanů starších 18 let s trvalým bydlištěm v MČ Klánovice za uskutečnění referenda ve věci
vybudování golfového areálu v západní části Klánovického lesa. Podpisové archy můžete podepsat
v KC Beseda každý den od 14 do 22 hodin. S případnými dotazy se obracejte prostřednictvím emailové
adresy: referendumklanovice@centrum.cz.
Referendum je nejvyšší vyjádření demokracie,
a to především u malých komunit (viz např. Švýcarsko). Důvody pro vyvolání referenda jsou i v naší malé
obci jasné – Klánovice jsou rozděleny na ty, kteří podporují záměr vybudování golfového areálu v západní
části Klánovického lesa a ty, kteří považují tento zásah
za nenávratný krok vůči zmíněné části lesa.
Takovéto běžné standardní spory ve většině případů řeší příslušná politická reprezentace, ale protože
se zdá, že se naše stávající politická reprezentace
není schopna vymanit z chaosu, který ona sama
do jisté míry vyvolala, nejlepší řešení je obrátit se na
občany a využít takovouto formu přímé demokracie,
která je také mimo jiné opatřením platné legislativy
České republiky.
Jako ustavující výbor považujeme za správné, aby
definitivní řešení bylo přímo v rukách nás občanů Klánovic, a proto vyzýváme všechny spoluobčany (bez
ohledu na jejich politické, ideologické, ekologické
a ekonomické smýšlení), aby společně podpořili naši
výzvu k referendu. Jsme si jisti, že konečně tento delikátní spor, který až příliš zasáhl do chodu naší jinak
klidné komunity, bude po více než čtyřech letech ukončen. Děkujeme za spolupráci!

Přípravný výbor: MUDr. Marie Jágrová, Mgr. Zorka
Starčevičová, Jiří Karban, Jiří Kosan, Ing. Boris Procházka.

Devět nebo více jamek místo
Klánovického lesa?
ÚZEMNÍ POŽADAVKY. Je s podivem jak vehementně se nyní FGRP snaží všemožně propagovat
a prosazovat výstavbu pouze 9ti jamek, když ještě nedávno pí. Bažantová veřejně prohlašovala, že golfové
hřiště o 9ti jamkách je neekonomické.
V záměru pro EIA investor uvádí, že pro variantu 2
(9 jamek) bude třeba jen cca 10 ha lesa? Proč však
FGRP současně trvá na podepsané smlouvě o budoucí nájemní smlouvě s LČR z r. 2008, kde je uvedeno, že FGRP má možnost požádat LČR o pronájem
až 129 ha lesa? Což je rozloha více jak desetkrát větší
než nyní uváděná potřeba. Na rozloze 129 ha by bylo
možno pohodlně vybudovat nejen jedno 18-ti jamkové
golfové hřiště! Mimo to obdobnou rozlohu investor
navrhuje i pro změnu SO2? Co je to za hru s občany
a úřady?
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SMLOUVA S LČR NA 10 NEBO 129 HA? Pokud
investor chce jednat seriozně, pak by měl smlouvu na
129 ha zrušit a nahradit ji novou, pouze na požadovaný rozměr 9ti jamkového hřiště uplatňovaný v EIA
a doplnit o další neuvedené závazky jako např.:
-kdy a kde provede náhradní výsadbu na vlastním pozemku za kácený porost
-kdy a jak bude hradit ekologickou újmu za vykácené
porosty (náhrada ve výši až stovek milionů)
-respektování výsledků EIA dle nového zákona č.
100/2001 Sb
JE INVESTOR DOSTATEČNĚ FINANČNĚ
SILNÝ? Mimo uvedené náklady na náhradní výsadbu
a následnou péči, je třeba počítat s ročním poplatkem
za ekologickou újmu v řádech minimálně desítek milionů. Vlastní výstavba golfového hřiště v náročném terénu bude znamenat další desítky až stovky milionů,
roční provozní náklady jistě také nebudou malé.
Z čeho chce investor tyto značné výdaje platit?
Vstupní členské poplatky se u lepších hřišť (18 ti jamkových) pohybují obvykle na úrovni 100-200.000 Kč,
roční členské poplatky pak na úrovni deseti tisíc.
Dosavadní finanční výsledky této společnosti zveřejněné v obch. rejstříku jsou ztrátové. Základní kapitál a.s. FGRP je 2 mil. Kč. V katastru nemovitostí bylo
koncem roku 2008 zapsáno zástavní právo na majetek FGRP (pozemky a klubovnu v Klán. lese) ve výši
30 mil Kč.
ZÁVĚR. Každý podnikatel vkládá své prostředky
do příslušného projektu s cílem zisku a rozumnou délkou návratnosti vynaložených prostředků. Jen laickým
propočtem základních výdajů a možných výnosů musí
každý dojít k závěru, že tento záměr bude značně prodělečný.
Otázka zní, proč investor do toho chce jít? Spoléhá
snad, že některé náklady díky svým známostem nebude muset hradit, nebo je v pozadí ještě jiný záměr?
Boris Procházka

Proč odstoupil Kubíček?
Už toho měl DOST!
V „tomto“ již hrát nechce.
Nemá „to“ zapotřebí.
Děkuje všem občanům za porozumění.
Petr Kubíček

Otevřený dopis z Blešnovské
Vážený pane starosto, dne 9. dubna 2009 v
ulici Blešnovská prováděl měření délky ulice mezi
Kuchařskou a Axmanovou pracovník nám neznámé
firmy.
Na dotaz, o jaké měření se jedná, sdělil, že zaměření provádí z důvodu úpravy povrchu ulice Blešnovská pro snížení prašnosti zmíněného úseku při
průjezdu aut. Na otázku, jaký má být povrch vozovky, odpověděl, že je několik variant a rozhodnutí
o konečném řešení bude mít investor – FRGP.
Žádáme Vás, abyste nám sdělil o jaké řešení se
jedná. Zda je tato akce investora – soukromé osoby,
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na obecním pozemku legální, zda se jedná o úpravu,
která podléhá nějakému povolení, stavebnímu řízení, případně jinému povolení, např. od dopravního odboru policie.
NAŠE STANOVISKO: Jediné možné řešení, které
sníží prašnost ale přispěje i k bezpečnosti všech obyvatel a návštěvníků Klánovic, kteří ulici Blešnovskou,
(vzhledem k její „lesní“ poloze), v její celé délce využívají k procházkám – jízdě na kolech i ke hrám dětí,
je položení zámkové dlažby, se zabudovanými zpomalovacími prahy, rovněž ze zámkové dlažby, které
budou max. po 50 metrech, tak jako je to v jiných
městských částech, které chtějí zklidnit automobilovou dopravu ve svých klidových zónách.
Má-li být nějaké dočasné řešení, než bude položena zámková dlažba, tak bude mít význam pouze
v případě, že případnou úpravou dojde ke zpomalení
rychlosti projíždějících aut ve zmíněném úseku, tedy
opět nějakými zpomalovacími prahy. Jakékoliv řešení,
proslýchá se, že mají být položené panely, nebo jiné
řešení – nové zpevnění vozovky, pouze ZRYCHLÍ
PRŮJEZD VŠECH AUT – tedy naopak zhorší životní
prostředí, nebude-li současně fyzicky – nikoliv značkami omezena rychlost na 20 km/hod.
Žádáme Vás, pane starosto, abyste nás co nejdříve
informoval o jakou úpravu povrchu se jedná, protože
úsek Kuchařská – Axmanova je bezprostředně zatížen
denním průjezdem, v letním období i stovkami aut
a průjezd každého auta jedoucího rychleji než cca
15 km/hod, znamená oblak prachu, který se usadí až
po několika minutách, ale to již projíždí další auto !

Richard Novotný, Martin Wagner, Hana Opavová,
Vlastimil Červenka, Pavel Mošner, Zorka Starčevičová,
Jakub Kartous

Nové začátky
Klánovice se změnily, Klánovický zpravodaj má
novou tvář, máme nového starostu. V posledních týdnech
se ale opakovaně vrací více či méně emotivní názory na
výstavbu golfu včetně obviňování různých skupin z jeho
podpory či naopak blokování. Rozhodl jsem se tedy opětovně vyjádřit postoj ODS k této otázce.
Otázka obnovy golfu se stala v Klánovicích citlivým
problémem, ODS jako jediná politická strana a uskupení v Klánovicích v ní zůstala po celé 2 roky neutrální. Cílem našeho snažení je, aby návrhy obou
názorových táborů byly korektně a odborně posouzeny s jasným závěrem. Nepokládáme za přínosné
jednostranná prohlášení a osobní útoky, které situaci
kolem obnovy golfu neustále posouvají z roviny správního řízení do roviny emoční. Tato cesta se ukazuje
již dva roky jako cesta neefektivní. Přejeme si korektní a odborný přístup zúčastněných stran, který
povede k závěru, zda bude obnova golfu v Klánovicích
zakázána z důvody ochrany životního prostředí, nebo
zda a za jakých podmínek je možné projekt rekreačně
sportovního centra v Klánovicích realizovat bez podstatného vlivu na přírodu.
Za mnohem vážnější problém považujeme fakt, že
se Klánovice svoji snahou najít specifické řešení pro
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posouzení oprávněnosti obnovy golfu zapomněly věnovat jiným, důležitějším otázkám spojených s kvalitou života v naší městské části.
1) Na komunikacích v Klánovicích se neprovádí ani
běžné údržba, byť hospodaření obce skončilo přebytkem.
2) Koncepce rozvoje Klánovic není dokončena.
3) Poptávka po umístění dětí v mateřské školce 3x
převyšuje její kapacitu.
4) Klánovičtí občané nemohou přednostně parkovat
v blízkosti klánovické železniční zastávky.
5) Není uspokojivě řešen požadavek odborné veřejnosti na vznik nového podchodu.
Závěrem si dovolím vyjádřit přesvědčení, že nové
začátky v Klánovicích nepovedou ke starým konfrontačním koncům. Přeji si, aby jsme si byli schopni naslouchat a společně hledali příležitosti pro lepší
Klánovice. ODS bude i nadále plnit svůj volební slib
- návrat k tradici, tedy ke korektnosti, odbornosti
a k úctě k názoru jiného.
Petr Soukup, ODS Klánovice

Co jsem zažil v pracovní
skupině „Golf Klánovice“
V pondělí 23. března jsem se zúčastnil schůzky
pracovní skupiny vytvořené k záměru vybudování 9-ti
jamkového golfového hřiště v Klánovickém lese.
Na schůzce jsem se dozvěděl, že pracovní skupina sestává ze 3 zastupitelů, starosty Ing. Jaroslava Loserta,
zástupce starosty JUDr. Davida Duška a zastupitele
MUDr. Jaroslava Brabence. Investor navrhl paní Moniku
Bažantovou, Ing. Petra Šafránka a mě. Členství v pracovní skupině jako zástupce investora jsem odmítl
a ohradil jsem se i proti tomu, aby mi takováto role byla
jakkoliv podsouvána. Uměl bych si představit zcela
nezávislou pracovní skupinu z řad zastupitelů a občanů, která by posoudila současnou situaci, jednala by
s Lesy ČR, investorem a dalšími zainteresovanými
stranami a o výsledku by informovala zastupitelstvo
Klánovic. Ustavená pracovní skupina však takovýmto kriteriím neodpovídala. Po diskuzi jsem posléze souhlasil s
mou účastí i v této pracovní skupině, ale jako zástupce
OS Přírodní park Klánovice a jako obyvatel přilehlé části
Klánovic s tím, že o průběhu jednání budu informovat
představitelé OS za Klánovický les a Strany zelených.
Při mých následných jednáních přistupovali představitelé OSZKL a SZ k vzniklé situaci férově, věcně
a konstruktivně. Nabyl jsem proto dojmu, že se v Klánovicích přeci jen blýská na lepší časy a doufal jsem,
že se rozbouřenou klánovickou hladinu podaří uklidnit.
Zamítavou reakcí na můj písemný návrh, zaslaný členům pracovní skupiny, jsem však byl ze svého omylu
vyveden ještě před konáním 2. schůzky. Nechci vyvolávat střety a tak zbytečně podrážděné a nepřesvědčivé námitky nebudu uvádět ani komentovat.
Druhá pracovní schůzka dne 9. 4. 2009 začala poněkud neobvykle. Nejdříve byl z jednání vykázán zastupitel Ing. Ladislav Hrabal, který se chtěl schůzky
zúčastnit jako pozorovatel. Ve mně, jako v obyčejném
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občanovi Klánovic, to zanechalo zvláštní dojem,
ke kterému se dovolím vrátit někdy později.
Vzhledem k tomu, že jednání pracovní skupiny
opět probíhalo pouze v rovině ujasňování technických
otázek, požádal jsem o projednání mého návrhu
umožnit občanům Klánovic vyjádřit se k celé věci v referendu. Můj návrh byl většinou členů pracovní skupiny
odmítnut se zajímavým tvrzením, že pracovní skupině
nepřísluší diskutovat o možnostech uspořádání referenda, pouze se „.... podrobně seznamovat s dokumentací záměru a posléze i případnou realizační
činností investora a věcně o ní diskutovat a vyjadřovat
se na základě relevantních informací a připraví návrh
rozhodnutí pro ZMČ ...“ (viz pozoruhodná formulace
usnesení zastupitelstva č.13/2009 ze dne 16. 3. 2009).
Lze tedy odvodit, že pracovní skupině přísluší
pouze právo diskutovat o kosmetických úpravách předloženého záměru. Snahu o nalezení smírčího řešení,
které by respektovalo stanovisko většiny občanů
a které by hájilo jejich zájmy, jsem zcela postrádal.
Po vyhraných komunálních volbách v roce 2006 by referendum bezesporu bylo slušným ústupkem zejména
ze strany zastánců lesa. Pokud má golfové hřiště
opravdu v prvé řadě sloužit občanům, pak ho
hlavně musejí chtít a musí se jich na to také někdo
zeptat. Investor považuje tuto možnost za příliš riskantní. Z čeho pramení jistota, že méně riskantní je
hlasování v zastupitelstvu, ve kterém mají převahu zastupitelé, kteří byli zvoleni zejména díky předvolebním
slibům, že budou chránit Klánovický les?
Myslím, že umožnění všem obyvatelům Klánovic, aby se k záležitosti mohli vyjádřit, je tím všestranně nejpřijatelnějším řešením. Podmínkou
ovšem je, aby obě strany bez výhrad výsledky referenda také akceptovaly.
Bohužel nebyl realizován ani můj návrh vznesený
na 1. schůzce pracovní skupiny, aby starosta Klánovic
požádal o schůzku generálního ředitele Lesů ČR.
Škoda, důvodů k takovéto schůzce by asi byla celá
řada, les je (zatím) v Klánovicích všude kolem nás.
O čem jednat mi je jasné, ale zatím se zdá, že jasné je
to ještě pouze soukromým investorům.
Po proběhlé diskuzi a uvedených závěrech jsem
na členství v pracovní skupině rezignoval. Určitě by
bylo účelné a přínosné pracovat ve skupině, která by si
vytkla za cíl rozvoj Klánovic. Vždy jsem byl a budu pro to,
aby Klánovický les sloužil pro rekreaci občanů. Byl bych
rád, kdyby se atmosféra v Klánovicích uklidnila, kdyby se
někdy pošramocené sousedské vztahy opět napravily.
Byla by proto velká škoda, aby se dosavadní střety a konflikty ještě více vyhrotily. Z pracovní skupiny jsem z pochopitelných důvodů neodcházel s příjemnými pocity.
Snad se jich časem zbavím.
Vladimír Sršeň

Otevřený dopis ing. Losertovi,
starostovi Klánovic
Pane starosto, občané se dozvěděli, že jste souhlasil
a následně ustavil komisi, kterou vedete a která se za-
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bývá záměrem obchodní společnosti FGRP, a to výstavbou golfového hřiště v Klánovickém lese.
Pro mnoho občanů je to překvapující krok, který naprosto není v souladu s tím, jak jste se stavěl k této
záležitosti předtím, než jste opět převzal funkci starosty. Dovolte mi, abych uvedl jen malou část z toho,
co jste napsal.
Když jsem prohlížel Klánovické zpravodaje z nedávné minulosti, přečetl jsem si Vaše články, kde jste
obhajoval Klánovický les a jeho celistvost. Vybral jsem
si Slovo starosty v 10. čísle 2006, ve kterém uvádíte
i to, co jste udělal, aby jste se vyznal ve financování
obchodní společnosti FGRP, k čemuž jste použil i obchodní rejstřík této společnosti. Při čtení jsem si povšiml dvou vět.
Ta první: „Definice ploch SO2, po případě dosud
nerealizovaná SR, dávají různé možnosti výstavby –
takové lesoparkové bydlení není k zahození.“ Jednoduchým početním příkladem jste i umožnil občanům si
vypočítat, kolik milionů Kč se v těchto pozemcích
skrývá. Malý rozdíl může být jen v tom, že když jste to
psal, jednalo se o 150 ha, nyní 129 ha Klánovického
lesa. V témže čísle KZ jste na otázku golfová kauza
odpověděl, že „nahlížením do obchodního rejstříku
mne přivedlo, spolu s úvahou nad významem lesa
a možnosti jeho širšího využití K ODMÍTNUTÍ MYŠLENKY VESTAVĚT GOLF DO STÁVAJÍCÍHO LESA
PRO VELKÁ RIZIKA.“
A ta druhá věta v závěru Slova starosty: „… dále
již nebudu jitřit atmosféru – sami rozhodnete, komu
svěříte svůj hlas a jakou službu budete od svého
ZASTUPITELE požadovat.“ Tato věta již byla spojena
s komunálními volbami. Většina občanů přistupovala
k volebním urnám s vědomím zachránit Klánovický les.
O tuto službu požádali Vás a proto Vám s důvěrou svěřili svůj hlas. Jak se zachováte k těmto občanům, kteří
Vám dali své hlasy, je jen na Vás.
Pane starosto, nechci komentovat zásadní změnu
v tom, co jste veřejně napsal, slíbil svým voličům
a současným Vaším jednáním. Nechávám to na posouzení a vůli každého voliče, Vašich voličů, neboť to
je hlavní důvod a zároveň i vysvětlení, proč jsem se
rozhodl pro otevřený dopis.
Vladimír Štuller

Od sousedů

Pomoc a podporu najdete
v Běchovicích a Újezdě nad Lesy
Pokud máte problémy s bydlením, financemi, v rodině, v zaměstnání, chcete vědět, jakou finanční podporu můžete získat od státu či jaký druh rodičovské si
zvolit, obraťte se na poradenský servis PORSE. Pomůže vám se v situaci zorientovat a poradíme, co dále
dělat. Servis je určen všem, kteří si se svou situací nevědí rady a nemohou si dovolit placeného poradce.
Najdete nás v pondělí (16-18.30 hod.) a v úterý
(14.30-16.30 hod.) v Běchovicích na adrese Českobrodská 516 (vedle samoobsluhy) nebo ve středu (11-15 hod.)
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na adrese Středisko osobní hygieny, Živonínská
1630, Praha - Újezd nad Lesy. Své dotazy můžete
konzultovat i na tel. č. 739 491 633 nebo e-mailem
na adrese vera@neposeda.org. Před navštívením
servisu se telefonicky či osobně objednejte.
Věra Jílková

Den dětí v šestajovickém
Mateřském centru
Jak všichni víte, první červnový den je spojen
s oslavami Dne dětí. Pokud jste si na tento termín
nenaplánovali nic jiného, máme pro vás zajímavý
tip. V Mateřském centru Šestajovice (ul. Revoluční
č.13) chystáme od 16 hodin program pro děti i rodiče. Holčičky a kluci se mohou těšit na zábavné odpoledne. Nechceme prozrazovat úplně všechno, ale
už teď se můžete těšit na výrobu loutek a vystoupení dětí některého z našich kroužků. Připraveny
budou i dárečky pro účastníky.
Doufáme, že všichni, kteří k nám zavítají, budou
odcházet s příjemným pocitem, že prožili příjemné
setkání. Na závěr upozornění: vezměte si přezůvky.
Další informace na tel. 604 315 231.
Jitka Dlasková
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Na poslední chvíli

Nejste lhostejní, děkujeme!
Těsně před tím, než toto vydání KZ šlo do tisku, začalo v Klánovicích sbírání podpisů pro vyhlášení referenda (píšeme o něm na jiném místě) o výstavbě
golfového areálu. První zprávy vyznívaly velmi pozitivně, většina oslovených lidi projevila ochotu a připojila svůj podpis. Vzhledem k tomu, že se v celé věci
angažuji, chci všem zúčastněným touto cestou poděkovat za podporu.
Jiří Karban

Co se psalo minule a před lety?
Rádi byste si přečetli starší vydání
Klánovického zpravodaje?
To není problém!
Podívejte se na internet:
www.praha-klanovice.cz!
Celé svázané ročníky (i z 90.let)
najdete v Místní knihovně.

Placená inzerce

Hledáte bydlení?
Nabízíte zajímavou službu?
Rádi byste něco prodali?
Inzerujte
v Klánovickém zpravodaji!

KONTEJNERY KRÁL
suť • odpad • písek • štěrk • zemina • kůra
převoz strojů • terénní úpravy • nakladač

Vít KRÁL, Šestajovice, vitkral@volny.cz

602 260 264

ZŠ a Praktická škola v Úvalech
přijme od 1. 9. 09 učitelku
(nejlépe se spec.ped., není podmínkou)

a učitele pro dílenské práce chlapců
(i na částečný úvazek). Nabízíme práci
v „rodinné“ atmosféře malé školy.

Tel.: 281 981 244, 739 455 070
MASARYKOVA ZŠ, P-9 ÚJEZD N/L
PŘIJME PRO ŠKOLNÍ ROK 2009/10
UČITELKU/LE I.ST.
KONTAKT.: 281 011 512,
E-MAIL:MASARYKOVA@ZSPOLESNA.CZ.

RUČNÍ ŽEHLENÍ
1 KG PRÁDLA MIX – 50,- Kč
Košile na ramínko – 20,- Kč
Košile skládaná – 25,- Kč

Zdeňka Gainerová
tel. : 603 928 887

Klánovický zpravodaj
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osetrovani-stromu.cz
Ošetřování a kácení stromů
www.osetrovani-stromu.cz
- ošetřování a kácení stromů pomocí
lanové techniky (plošiny)
- frézování pařezů, odvoz a likvidace
- navrhování a zakládání zahrad
- posuzování zdravotních a statických
poměrů stromů
- kompletní údržba zeleně a péče
o travnaté plochy
- výsadba a tvarování zeleně

Ing. Lukáš Adámek
tel.: +420 724 857430
e-mail: adamek@osetrovani-stromu.cz

Klánovický zpravodaj
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ZVEME VÁS DO ANGLICKÉ ŠKOLKY v Újezdě nad Lesy
Pokud chcete Vašemu dítěti zajistit kvalitní a včasnou jazykovou přípravu na budoucí život,
neváhejte se na nás obrátit. Společnost KinderGarten, s.r.o., která byla Asociací předškolního
vzdělávání, o.s., zvolena jazykovou školkou roku 2006 a 2007 otevřela svou pobočku i v Újezdě nad Lesy!
Vzdělávacím záměrem je navození cizojazyčného prostředí v anglické školce pro děti ve věku
18 měsíců – 6 let. Dítě pak přijímá další jazyk jako přirozenou možnost komunikace a svůj druhý
rodný jazyk. Včasná jazyková příprava dítěte je nejlepší investicí pro budoucnost a podle studií se
tato forma jeví jako efektivnější a ve výsledku i finančně méně náročná než pozdější jazykové
kurzy či roční pobyt v zahraničí.
V naší školce je tedy veškerá komunikace s dětmi vedena v anglickém jazyce zkušenými lektory. Děti jsou rozděleny
do tříd podle věku a na každého učitele připadá 5 dětí. To umožňuje maximálně individuální přístup. Výuka probíhá v klidném
prostředí rodinné vilky s vlastní zahradou, zásadně přirozenou a zábavnou formou. Navození rodinné atmosféry velmi
pomáhá dítěti s adaptací na nové prostředí, kamarády a učitele Výchovně-vzdělávací program je založen na britských osnovách
a je v souladu s výchovně-vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání v ČR.
V nabídce školky jsou pestré mimoškolní aktivity - jízda na ponících, návštěvy solné jeskyně, plavání, flétna, tématické
výlety atd. Dětem jsou poskytnuty pravidelné prohlídky u odborných lékařů. Jako první v České republice jsme nabídli
našim klientům nadstandardní službu iCare System, díky němuž mají naši klienti zcela zabezpečený vizuální kontakt se svými dětmi.
Otevřeno je každý pracovní den, včetně letních prázdnin od 8.00 – 18.00 h. Letní prázdninový program je plný zábavy,
her, soutěží a výletů je určen všem dětem ve věku 2 – 10 let.
Podrobnější informace naleznete na: www.KinderGarten.cz,
Začít můžete kdykoliv! Vaše děti to brzy jistě ocení.
Kontaktujte nás prosím na tel.č. 602170085 nebo 773565806 nebo e- mailem na adresu ujezd@KinderGarten.cz
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Chcete obstát v každodenním stresu?
Bydlíte v Horních Počernicích a okolí?

Vytrénujte si fyzičku a vůli bojovníka
v nově otevíraném kickbox klubu

Kickbox klub Kosagym, ul. Ve Žlíbku, Horní Počernice
www.kosagym.cz
Klub se otevírá v květnu 2009,
o přesném datu otevření Vás budeme informovat.
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ZAHRADA BEZ PRÁCE
Chcete mít svojí zahradu vždy
v perfektní kondici?
Zabírá Vám starost o ni čas,
který lze trávit příjemněji?
Nabízím kompletní celoroční péči

strana

ŠACHISTÉ
POZOR
Sháníme nové členy
pro SK Újezd nad Lesy.
Máme zájem jak o děti-mládež,
tak o dospělé.
Stačí když znáte základy,

o zahradu, i v době Vaší

nemusíte být kluboví hráči.

nepřítomnosti

Scházíme se vždy v pátek v sudém týdnu
v Újezdě nad Lesy v Masarykově škole

Váš osobní zahradník

(proti Obecnímu úřadu)
vchod z ulice Čentická od 18:00 do 20:00.

Michal Hnik
tel. 603 183 219

info@zahradabezprace.cz
www.zahradabezprace.cz

Opravdu rádi přivítáme každého.
Pokud budete mít zájem
volejte na 724 174 650 – Jan Vítek
Nebo pište na e-mail: javi3@centrum.cz
Těšíme se na Vás.
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Klánovické fórum, nadační fond
Slavětínská 120, 190 14 Praha 9-Klánovice
veden v nadačním rejstříku u Měst. Soudu v Praze, odd. N, vložka č. 574
bankovní spojení (Komerční banka, a.s.): 51-1069300217/0100
IČ: 273 98 587, http://www.klanovickeforum.cz

Kulturní centrum Beseda - program na KVĚTEN 2009
Neděle
3. 5. 2009,
od 14.00
MÁJOVÁ VESELICE V PARKU KCB
Pumelenice muziky, zábavy, her a dobrého jídla a pití potěší celou rodinu. K poslechu i tanci zahraje zaručeně autentický pouliční šramlband Péro za kloboukem.
Pondělí 4. 5. 2009,
19.30
KINO: MLČENÍ LORNY
Belgie / VB/ Francie / Itálie, 2008, 105 min,drama. Režie: J.-P.. Dardenne, L. Dardenne. Albánská imigrantka se snaží najít štěstí na Západě.
Úterý
5. 5. 2009,
18.00
VERNISÁŽ VÝSTAVY LUBOMÍRA STIBURKA: DUOFOTO - KRAJINY A AKTY
Lubomír Stiburek (nar. 1957) vystudoval obor filmové a televizní kamery, je absolventem dnes už legendárního Institutu výtvarné fotografie. V posledních letech se
věnuje především méně konkrétnímu a více stylizovanému a zobecněnému výtvarnému zobrazení české a moravské krajiny.
Středa
6. 5. 2009,
9.00 - 11.30
KURZY UMĚLECKÝCH ŘEMESEL A VÝTVARNÝCH TECHNIK
MRAMOROVÁNÍ - speciální technika, speciální hobby barvy, v ceně svíčka, květináč a hedvábná toaletní taštička. Cena 180,- Kč. Lektorka Andrea Janotová.
Počet míst omezen. Přihlášky na tel. 720 569 245 nebo e-mail: andreajan@seznam.cz
Středa
6. 5. 2009,
19.30
KINO: VÍTEJTE V KLDR
ČR,2008, 76 minut, dok.. Režie: L.Jablonská.V roce 2008 to bylo podruhé od roku 1989, kdy do KLDR vstoupila česká turistická skupina.Je pro české cestovatele
zájezd vzpomínkou na mládí prožité v komunismu, adrenalinovým zážitkem nebo jen neobvyklým způsobem utrácení peněz?
KONCERT: UNTOUCHABLE SHADOWS A HOSTÉ
Pátek
8. 5. 2009,
19.00
Koncert žánrově nezařaditelné mladé kapely vzniklé v r. 2006 spojením kapel AdHoc a Mimovchodem (více na www.u-shadows.wz.cz).
Neděle 10. 5. 2009,
15.30
DEN MATEK S MATEŘSKÝM CENTREM
Vystoupení Šikulků z kroužků MC, rodinné představení s loutkami „Pohádka pro malá kůzlátka“. 15.30 – 16.00 výtvarná dílnička: výroba dárečku pro maminku.
Pondělí 11. 5. 2009,
19.30
KINO: LÍBAŠ JAKO BŮH
ČR, 2009, 110 min, komedie, od 15 let. Režie: Marie Poledňáková. Hrají: Kamila Magálová, Jiří Bartoška, Eva Holubová, Oldřich Kaiser. Hlavní hrdinkou filmu je středoškolská profesorka, která řeší prekérní situace v práci i doma, kde žije s bývalým manželem, úspěšným spisovatelem.
Středa 13. 5. 2009,
10.00
DĚTSKÉ DIVADLO: KAŠPÁRKOVY POHÁDKY
Pohádky jsou hrány v kulisách živě s velkými loutkami a jsou doprovázené písničkami (živá hudba i playback). Vstupné: 40,-Kč/os.
Čtvrtek 14. 5. 2009,
19.30
KINO: VÉVODKYNĚ
Francie, Velká Británie, Itálie, 2008, drama, historický, 110 minut. Režie: Saul Ding .Hrají: Keira Knightley, Ralph Fiennes, Charlotte Rampling, Hayley Atwell. Snímek
nás přenese do 18. století a přiblíží nám příběh šlechtičny Georgiany, praprapratetičky princezny Diany.
Pátek
15. 5. 2009,
19.00
SUPER KONCERT: BLUE EFFECT A RADIM HLADÍK
27. listopadu 1968 měla kapela Blue Effect koncertní premiéru v Music F Clubu na Smíchově. 22.prosince pak triumfální vystoupení v Lucerně na 2. čs. beatovém
festivalu. Blue Effect byl vyhlášen objevem roku a kapelou sezony, Radim Hladík hudebníkem sezony a Slunečný hrob, první hit skupiny, skladbou sezony. Kompletní
historie kapely je složitá a spletitá. Členové přicházejí a odcházejí. Jediným členem, který hraje s kapelou dodnes, je Radim Hladík. Vstupné: 170,- Kč.
Sobota 16. 5. 2009,
14 – 17.00
KURZY UMĚLECKÝCH ŘEMESEL A VÝTVARNÝCH TECHNIK
MALBA NA HEDVÁBÍ - různé techniky, v ceně šátek, šál a pouzdro na brýle. Cena 300,-Kč. Lektorka Andrea Janotová. Počet míst omezen. Přihlášky na tel. 720 569
245 nebo email: andreajan@seznam.cz
Neděle 17. 5. 2009,
16.00
KINO: POHÁDKY NA DOBROU NOC
USA, 2008, 92 minut , rodinná komedie, dabing. Režie: Adam Shankman.Dobrodružná komedie, ve které se život hotelového zaměstnance, jednou pro vždy změní,
když pohádky na dobrou noc, které vypráví své neteři a synovci, začnou záhadně ožívat. Vstupné: 65,-Kč
INTERNÍ KONCERT ZUŠ
Pondělí 18. 5. 2009,
16.30
Čtvrtek 21. 5. 2009,
19.30
KINO: EL PASO
ČR, 2008,110 minut, drama, přístupný. Režie: Zdeněk Tyc. Hrají: Irena Horváthová, Linda Rybová, David Prachař, Igor Chmela, Vladimír Javorský. „El paso“ inspirováno skutečným osudem romské vdovy, matky devíti dětí, zavede diváka do kotle vášní, emocí a živelnosti
Sobota 23. 5. 2009,
19.30
GRAMOTÉKA
O hudbu blízkou svému srdci se s námi tentokrát podělí harmonikář klánovického Bluesklanu Jan Miler. Zvolil si téma Miles Davis & spol a bude pro nás všechny
překvapením, kam až nás jeho encyklopedické hudební znalosti zavedou.Nebudou chybět ani originální jazzové drinky.
Neděle 24. 5. 2009,
17.00
KONCERT: PETRA ŠANY ŠANCLOVÁ
Příjemné nedělní odpoledne s multiinstrumentalistkou Šany, která se po účinkování v Javůrkově Bokomaře a Redlově kapele Každý den jinak vydala na sólovou koncertní cestu, a tak nás nyní překvapí svým osobitým hudebním stylem plným „šanclonů“. Vstupné 79,- Kč.
Pondělí 25. 5. 2009,
19.30
KINO: KDOPAK BY SE VLKA BÁL
ČR, 2008, 90 min, romantické drama, přístupné. Režie: Maria Procházková. Hrají: Dorotka Dědková, Jitka Čvančarová, Pavel Řezníček. Film pro dospělé, který mohou
vidět s dětmi, vyprávěn pohledem šestileté holčičky.
Čtvrtek 28. 5. 2009,
19.30
TOP KINO: DUEL FROST/NIXON
USA, 2008, 122 minut, drama, od 12 let,. Režie: Ron Howard. Hrají: Frank Langella, Michael Sheen, Sam Rockwell ad. Na jedné straně bývalý americký prezident
Nixon, na straně druhé populární televizní moderátor David Frost. Jejich rozhovor byl napínavý jako ten nejprestižnější boxerský zápas…
O programu více na www. Klanovickeforum.cz, nebo na tel. 604 288 076
Rezervace a ceny vstupenek • Ceny vstupenek na KINO představení, pakliže není stanoveno v programu jinak, činí 80 Kč pro dospělého, 60 Kč pro důchodce a studenty
(pro uplatnění slevy pro důchodce a studenty je třeba předložit příslušný průkaz) • Rezervace vstupenek na webu www.klanovickeforum.cz, či v KCB během akcí, nebo
telefonicky na 604 288 076 Rezervované vstupenky nevyzvednuté nejpozději 15 minut před začátkem představení, budou nabídnuty k prodeji. Změna programu vyhrazena.

KAVÁRNA

otevřena denně od 16.00 – 22.00, o víkendu již od 14.00 – 22.00 nabízí výtečné sicilské espreso, ušlechtilá odrůdová vína a piva z pivovaru Bernard, širokou
škálu kvalitních alkoholických i nealkoholických nápojů, zákusky a zmrzlinu, denní tisk a časopisy, wi-fi zdarma nebo pevné připojení k internetu, dětský koutek.
Přijďte posedět v příjemném parčíku

program na email objednejte info@klanovickeforum.cz

Klánovice - nejlepší místo pro život !
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